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المضرب والعاب الجماعية الرياضات التدريب قسم مجلس محضر  

2026/  3/  7 بتاريخ(  22)  رقم جلسة مارس شهر عن  

 االثنين يوم الموافق( 22) رقم األجتماع فى المضرب والعاب الجماعية ياضاتالر تدريب قسم مجلس جتمعا

اسماعيل مصطفى ماجد/  د.أ برئاسة وذلك  م 2026/  3/  7 بتاريخ  

 بحضور كلا  من االساتذة : -

  حمدي وجيه محمود/ د.أ -2                             اسماعيل مصطفي ماجد/د.أ -1

  الجمال اسماعيل عبدالنبي/ د.أ -4                             العينين ابو احمد محمود/د.أ -3

  هللا حسب حسنين علي -6                                 الوليلي توفيق محمد/د.أ -5

حماد ابراهيم مفتى/ د.أ -8                                 فريد محمد مصطفي/ د.أ -7  

                               عامر علي محمد محمود/ د.م.أ - 11                           محمد سيد صالح مدحت/ د.أ -9

شحاته محمود بدر/ د.م.أ -12                    العدوى علي احمد صبري/ د.م.أ -11  

                             هللا جاب فؤاد حسين/د.م.أ -14                         ابراهيم زيد ابو ناصر/ د.م.أ -13

الدياسطى عصام وائل/ د.م -16                           محمد علي نعيم خالد/ د.م.أ -15  

عطية سيد عطيه/ د.م -18                  دعبس الدين بهي محمد احمد/ د.م -17  

                          سعيد محمد احمد خالد/ د.م -21                  عبدالمعطى عبدالوهاب سيد/ د.م- 19

 وتغيب عن الحضور كلا  من االساتذة : - 

  القطان شكري محمد طارق/ د.ا-2                        حسن عبدهللا جمال/ د.أ -1

النمر عبدالعزيز احمد عبدالعزيز/ د.أ -4                          مرسي سيد قدري/ د.أ-3  

                النمر عبدالعزيز احمد اسامه/ د.م.أ -6                        السيد لطفي سمير/ د.أ -5

  علي محمد حسين احمد/ د.م.ا -7

 واعتذر عن الحضور كلا  من االساتذة : - 

اشرف محمد على جابر/ د .ا -1  
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11/2/2112 الموافق االثنين يوم بجلسة السابق المحضر على التصديق -1  

. الموافقة:  القرار     

 

 لحضور السبانيا سفره علي الموافقة بشأن اللمعي صالح  محسن/  الدكتور المدرس من المقدم الطلب -2

.م22/3/2112 وحتي 11/3 من الفترة في بطولة  

. الموافقة:  القرار     

                   

 الفترة خالل نامبيا لدولة سفره علي الموافقة بشأن الوهاب عبد سيد/  الدكتور المدرس من المقدم الطلب -3

. العالم لكأس والمؤهلة للشباب للهوكى افريقيا بطولة فى للمشاركة 2112/  3/ 21 حتى 11/3من  

الموافقة:  القرار  

 .                   

 – للتنمية االسالمى البنك مجموعة قيام عن االعالن بشأن الثقافية العالقات من الينا الوارد الخطاب -1

 والثقافة العلوم في للمتفوقين الدراسية للمنح االسالمى البنك برنامج عن االعالن السعودية العربية المملكة

   البنك موقع علي والتقدم ، 2112/2112 للعام

                     www.isdb.ovg                                 

. يعلن و االحاطة:  القرار  
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 والمتضمن الوزراء مجلس عام أمين من المرسل كتاب بشأن العالي التعليم وزارة من الينا الوارد الخطاب -2

: بشأن 11/1/2112 بتاريخ والمنعقدة( 12) بجلسة قررات  

  والمستقبلية الحالية الفترة في الصحفية التصريحات في التدفيق مراعاة/ أ

  لجان علي وعرضها وغيرها االراضي مثل المستغلة الغير االصول مراجعة/ب

  مشروع باي الخاصة الجدوي دراسات و االقتصادية الجوانب جميع استيفاء/ج

. ويعلن االحاطة:  القرار  

 

 

        السعودية العربية للمملكة السفر عن التدريس هيئة اعضاء السادة من المقدم االعتذار -2

محمد حسين احمد/ د.م.أ-2                    هللا جاب فؤاد حسين/م.د.أ-1           

. الموافقة:  القرار  

 

 و جابر اشرف/ د.أ  لترشيح نظرا   للجزائر للسفر عبدهللا جمال/د.أ و ابراهيم مفتي/د.أ ترشيح طلب الغاء – 2

 .   السفرية لنفس سابقة جلسة فى حمدى وجيه محمود/ د.أ

. ويعلن االحاطة:  القرار  

 

 و العربية مصر جمهورية من العلمي التعاون اتفاق بشأن الثقافي التبادل ادارة من الينا الوارد الخطاب - 8

 تفاصيل( مرفق) المعلومات وتبادل والعلماء والخبراء االساتذة بين والثقافي العلمى للتبادل بارجواي جمهورية

 االتفاق
 

 .ويعلن االحاطة:  القرار
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 من االنتهاء عقب التدريس هيئة اعضاء السادة توجيه بشأن الكلية عميد مكتب من الينا الوارد الخطاب – 1

 الثاني بالدور الرئيسي بالمبني والمطبعة االلي الحاسب لقسم التابع التدريب بمعمل دورة لحضور القسم مجلس

 "مجانا" الذكية السبورة أستخدام علي( 22) غرفه

 
. ويعلن االحاطة:  القرار   

 لمرحلة،  مهران محمد احمد محمد/ للدارس والحكم المناقشة لجنة بقرار جاء ما على الموافقة بشأن - 11

 الهجومية بالمهارات االرتقاء علي وتأثيرها الخاصة العضلية القدرة تفعيل]  الرسالة وعنوان الماجستير

 . 2112/  1/  11 االحد يوم فى المناقشة تمت انة حيث[  الطائرة الكرة لناشئات

 . الموافقة  :القرار

 والندوات المؤتمرات حضور لطلبات كافي بوقت التقدم بشأن الثقافية العالقات من الينا الوارد الخطاب – 11

 . للبالد القومى واالمن الجامعة قبل من الطلب استيفاء يتم حتى البالد خارج للجامعة واالعارات

 خارج بمؤتمرات للمشاركة السفر بعدم التدريس هيئة اعضاء السادة واخطار للبالد القومي االمن علي حرصا  

 .الجامعة ادارة الي الرجوع قبل البالد

 

 .  ويعلن االحاطة:القرار
 

 بيانات بقاعدة التسجيل باب فتح بشأن والتكنولوجيا والتنمية العلوم صندوق من الينا الوارد الخطاب -12

 ( WWW.stdf.org.eg)  الخاصة االلكترونية البوابة طريق عن الصندوق لمشروعات المحكمين

 
 .  ويعلن االحاطة:  القرار

 فواتير تقديم سرعة بشأن التدريس هيئة اعضاء السادة لعالج الطبية اللجنة من الينا الوارد الخطاب – 13

 . 2112/ 31/2 قبل العالج

. يعلن و االحاطة:  القرار  

 عرض على بالموافقة ابراهيم زيد ابو ناصر/  د.م.ا،  الجمال اسماعيل النبى عبد/  د.ا من المقدم الطلب -11 

 .   الثانية الفرقة لطالب بالكلية الريادى السوق فى لطرحة تأليفهم من المضرب العاب كتاب

 للفرقة الدراسى المنهج من% 11 عن تقل ال نسبة على الكتاب محتويات تشتمل ان على الموافقة -: القرار

 . الدراسية

http://www.stdf.org.eg/
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 الخطاب على بنائا    بالقسم الماجستير بمرحلة لالتحاق نويشى حميدة ايمن/  للدارس المقاصة لجنة تشكيل -12

من تتكون لجنة تشكلت فقد بالقسم الماجستير بمرحلة للدراسة المذكور الدارس التحاق بشأن الينا الوارد   

للقسم البحث حلقات لجنة ومقرر للقسم العلمى الرائد  فتةوبص(  رئيسا  )  جابر على محمد اشرف/  د.ا  1-  

للقسم االكاديمى المرشد ةتوبصف(  عضوا  )  هللا جاب فؤاد حسين/  د.م.ا  2-  

  بالقسم الجودة معيار منس ةتوبصف(  عضوا  )   البديوى الوهاب عبد سيد/  د.م -3

 : االتية المقاصة بعمل اللجنة قامت وقد

مقــاصــة بيـــــان  
حلوان جامعة رياضية تربية كلية ( سويف بنى)  جامعة رياضية تربية كلية   مالحظات 

 

ى
جبار

ا
 

عام
 

 

  علمى بحث -2
  احصاء -2
  ومقايس اختبارات -3

  الرياضى التدريب فى العلمى البحث طرق -2
  االحصاء -2
  الرياضى التدريب فى والمقايس االختبارات -3

 

ى
جبار

ا
 

سم
ق

 
 

  للتدريب العلمية االسس -2 
  التخصص رياضة تدريب -2
( 602) ج.د بحث حلقات -3  
 الرياضات فى الفنى االعداد -4

(  604)  ج.د الجماعية  

  الرياضى التدريب فى متقدمة دراسة -2
  تخصصية تطبيقات -2
( 602) ج.د بحث حلقات -3  
  الجماعية الرياضات فى الفنى العداد -4
( 604)  ج.د   

 

ى
ختيار

ا
 

سم
ق

 
 

 الرياضات فى البدنى االعداد -2
  الجماعية

ـــــــــــــــــــــ  -2  
ـــــــــــــــــــــــ -3  

  البدنى العداد -2
ـــــــــــــــــــ -2  
ـــــــــــــــــــ -3  

 
قسم  اختيارى مادة 2  

 

 

ى
ختيار

ا
 

سام
اق

 
ى

خر
ا

 
 

 فسيولوجية فى متقدمة دراسة -2
  602(  ص.ع) الرياضى التدريب

ـــــــــــــــــــ -2  
ـــــــــــــــــــــ-3  

الرياضى التدريب فسيولوجية -2  
 
 

اخرى اقسام اختيارى  مادة 2  
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 . الجودة زيارة وحتي الفترة هذة خالل للجودة اعمال من يعتمد لما القسم محضر فتح - 12 

 

  

 حيث انتهى االجتماع فى تمام الساعة الثالثة عصراا 

امين سر المجلس                                                        رئيس مجلس  القسم                         

ماجد مصطفى اسماعيل/ د .خالد نعيم علي                                                ا/ د .م.أ        

 


